Projeto PV/SAV Diocesano 2019

Projeto a curto prazo
1. Privilegiar a formação, capacitação e trabalho em conjunto dos agentes
paroquiais SAV em nossa Diocese, com:
- 3 retiros no inicio do ano: 1 comarcas Joinville Norte, Joinville Sul e
Litoral Sul, 1 comarcas São Bento do Sul e Mafra, 1 comarca Jaraguá do
Sul.
- 2 encontros formativos diocesanos por ano. Um domingo por
semestre.
- Assembleia Diocesana PV/SAV, geralmente no primeiro domingo
de dezembro.

Projeto a curto prazo
2. Investir no trabalho vocacional para o Seminário Propedêutico São José,
com:
- Estágios vocacionais bimestrais e de finais de semana para rapazes a
partir do 3º ano do Ensino Médio (março, maio, setembro, novembro), no
seminário.
- De comum acordo com o reitor, abrir a possibilidade para que os
jovens possam viver o dia a dia do seminário por alguns dias ou um final de
semana.
- Convidar os jovens para que participem nas missões de início de ano
e nas ordenações com os seminaristas.
- Visitar os jovens e suas famílias.

Projeto a curto prazo
3. Acompanhar futuras vocações de adolescentes e jovens a partir do
7º ano do Ensino Fundamental até o 2º ano do Ensino Médio com:
- Estágios vocacionais bimestrais e de um dia no seminário.
- Visitar os adolescentes e jovens com potenciais qualidades,
bem como suas famílias.

4. Participação nas reuniões Comarcais do Clero.

Projeto a médio prazo
1. Aproveitar a semana/tríduo que antecede as ordenações
diaconais/sacerdotais para a promoção vocacional (missões, missas
vocacionais, etc) na paróquia onde serão as ordenações.

2. Revitalização PV/SAV a nível comarcal e paroquial, apoiando
presencialmente as diversas iniciativas como os despertares
vocacionais, as feiras vocacionais, os encontros com a juventude e os
retiros com os crismandos.

Projeto a médio prazo

3. Estreitar laços e marcar presença nas atividades diocesanas do MAC,
do Apostolado da Oração, do Setor Juventude, da Pastoral Familiar, dos
GBR, da Catequese e dos Acólitos/Coroinhas.

Projeto a longo prazo

1. Revisão do subsídio PV/SAV pelo GRP. Apresentar um material
simplificado e útil, no formato de um folheto simples e bem produzido
(cf. folheto “Vocação sacerdotal diocesana”).

Projeto a longo prazo
2. Uma equipe ou casal PV/SAV em cada paróquia de nossa Diocese.
Atualmente temos 20 equipes/casais/pessoas distribuídas da seguinte forma:
- Comarca Joinville Norte (17 paróquias, 87 comunidades): 6
paróquias
- Comarca Joinville Sul (15 paróquias, 57 comunidades): 7 paróquias
- Comarca Litoral Sul (9 paróquias, 76 comunidades): nenhuma paróquia
- Comarca Jaraguá do Sul (13 paróquias, 103 comunidades): 2
paróquias
- Comarca Mafra (5 paróquias, 80 comunidades): 3 paróquias
- Comarca São Bento do Sul (6 paróquias, 85 comunidades): 2
paróquias

Projeto a longo prazo
3. Ação Evangelizadora “Cada comunidade uma nova vocação”.
- REZAR: acompanhar os MAC para que efetivamente sejam os
guardiões da Ação, promovendo a dezena do terço pelas vocações.
- FALAR BEM: manter a excelente parceria com o setor de
comunicação diocesano, na elaboração e produção de materiais e vídeos
vocacionais, que ressaltem a beleza da vocação cristã (sacerdotal,
religiosa, leiga).
- CONVIDAR os jovens para os estágios vocacionais em comunhão
com os párocos, os MAC, o Apostolado da Oração, o Setor Juventude, a
Pastoral Familiar, a Catequese e os Acólitos. Além disso, usar os aplicativos
sociais (WhatsApp, Instagram, Facebook), YouTube, rádios e web rádios.

Nosso propósito desta
Assembleia Diocesana
1. Rezar uma dezena do terço antes ou depois de qualquer atividade,
reunião, celebração, encontro, etc.
2. Falar bem dos nossos padres, religiosos, religiosas e leigos
comprometidos.
3. Estar atentos as datas dos estágios e convidar os adolescentes e
jovens para que façam uma experiência.

